
Forskrift om endringer i forskrift 30. november 1990 nr. 944 om dykking 

 
Fastsatt …. med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven), bl.a. §§ 4-1, 4-4 og 

20-2. Gjennomfører EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, 

forordning (EF) nr. 755/2008 og forordning (EF) nr. 279/2009. 
 

I 
 

I forskrift 30. november 1990 nr. 944 om dykking gjøres følgende endringer: 

 

Ny § 9A skal lyde: 

 

Krav om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for EØS-borgere som skal etablere seg i Norge 

EØS-borger som skal etablere seg i Norge og utøve dykking som nevnt i § 9 skal søke 

Arbeidstilsynet om tillatelse før oppstart av slikt arbeid. Tillatelse gis dersom søkeren 

fremlegger: 

- bevis for nasjonalitet 

- kompetanseattest eller kvalifikasjonsbevis som kreves for bruk av det aktuelle 

arbeidsutstyret i et EØS-land. 

Tillatelse skal også gis til den som har utøvd yrket på heltid i to år i løpet av de siste ti 

årene i et EØS-land som ikke lovregulerer det aktuelle yrket, forutsatt at de innehar en eller 

flere kompetanseattester eller kvalifikasjonsbevis som bevitner at søkeren er kompetent til å 

utføre arbeidet. Kravet om to års praksis gjelder ikke dersom søker har kompetanseattest eller 

kvalifikasjonsbevis fra en lovregulert utdanning. 

Søker skal uansett fremlegge bekreftelse på tilfredsstillende helse ved det dokument 

som kreves i EØS-hjemlandet eller den seneste EØS-oppholdsstat for adgang til eller utøvelse 

av yrket, eller dersom det i disse EØS-statene ikke kreves dokumentasjon som nevnt, 

fremlegge attest utstedt av vedkommende myndighet i staten som tilsvarer attestene utstedt i 

Norge. Det kan kreves at dokumentasjon på tilfredsstillende helse ved fremleggelse ikke skal 

være mer enn tre måneder gammel.   

 Dersom opplæringen som søkeren har gjennomgått, er av vesentlig annen art enn det 

som følger av § 9 i denne forskrift, må søkeren avlegge en egnethetsprøve, før tillatelse 

eventuelt gis. Arbeidstilsynet fastsetter nærmere retningslinjer for slik egnethetsprøve.   

 Arbeidstilsynet skal overfor søker bekrefte mottak av søknad og eventuelt etterspørre 

nødvendige opplysninger innen en måned etter at slik søknad er mottatt. 

 Søknaden skal behandles så snart som mulig, og senest innen fire måneder etter at 

fullstendig dokumentasjon ble oversendt.  

 Dersom det ikke fattes noen beslutning før fristen utløper, kan forholdet påklages til 

overordnet myndighet i tråd med reglene i arbeidsmiljøloven § 18-6 (7).  

 

Gjeldende § 9B blir ny § 9C 

 

Ny § 9B skal lyde: 

Krav om godkjenning av EØS-borgere som skal arbeide midlertidig i Norge 

For EØS-borger som er lovlig etablert i annen EØS-stat og som skal arbeide 

midlertidig i Norge med dykking som nevnt i § 9 gjelder § 9A med de særregler som følger av 

denne paragrafen.   

 I tilfeller som nevnt i § 9A andre ledd, skal tillatelse gis dersom søkeren fremlegger 

dokumentasjon på at vedkommende er lovlig etablert i en EØS-stat og ikke på noen måte er 

ilagt forbud mot å utøve sin virksomhet.    

   



 Arbeidstilsynet skal søke å avgjøre saken senest innen en måned etter at søknaden er 

mottatt. Dersom det er fare for forsinkelse, skal søkeren underrettes senest innen en måned 

om grunnen til forsinkelsen og tidsplan for en beslutning, som må være fattet senest to 

måneder etter mottak av fullstendig dokumentasjon..  

 Der det foreligger en vesentlig forskjell mellom de faglige kvalifikasjonene til søkeren 

og den opplæring som kreves etter § 9 i denne forskrift, og i den utstrekning denne forskjellen 

er slik at den kan være skadelig for helse eller sikkerhet, skal søkeren gis mulighet til å vise, 

ved hjelp av en egnethetsprøve, at denne innehar den manglende kunnskap eller kompetanse. 

Dersom det er truffet beslutning om at søkeren skal gjennomgå egnethetsprøve i henhold til 

fristene i forrige ledd, skal denne gjennomføres innen en måned. Dersom egnethetsprøven 

ikke gjennomføres innen en måned, kan søkeren utøve yrket. Arbeidstilsynet fastsetter de 

nærmere retningslinjer for slik egnethetsprøve. 

 Dersom det ikke foreligger noen reaksjon innen fristene i fjerde og femte ledd, kan 

arbeidet utøves.  

 

Gjeldende § 9C blir ny § 9D 

 

II 

 

Forskriften trer i kraft straks.  


